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Utstilling den 14. januar 2018. 
 

 

Med oppmøte litt ut på dagen så ble det en fin og rolig start på dagen hvor det bare var litt over 2 timers 

kjøretur. Vi hadde meldt på 3 Chihuahua med 1 i kort og 2 i langhårsklassen.  

Alpha Lyrae’s Action Man «Otto» skulle først i ringen og beveget seg bra på det meget glatte gulvet. Otto 

fikk Excellent og CK, og dermed videre til beste hannhund klasse. Otto endte som 3de beste hannhund og 

fikk Cert.  

 

Etter en god start på dagen var en nysgjerrig på 

fortsettelsen og spesielt Idyllium’s Superstar 

«Luna» som gjorde det så godt på My Dog i 

Gøteborg bare en uke tidligere. 

Den første i ringen var Minichamp’s CT Dracula 

«Dani» som født 4. april 2017 var på sin første 

voksenutstilling. Dani har vært på noen valpeshow 

og er med på hundetreff og trening hjemme i 

Arendal. Trening fungerer og han oppførte seg 

meget bra i ringen. Går veldig bra bare han kommer 

i gang. 

Dani fikk CK, Cert og 1 BHK. 

 

I tispeklassen var det Luna vi hadde forventinger til. 

Hun klarer ikke helt å stå stille for dommeren, og 

tror at alt mørkt på gulvet er mat som hun gjerne vil 

kaste seg over. Hun fikk vist seg frem og er en 

sjarmør uansett. Luna fikk CK, Cert og 1 BTK. Hun 

ble også junior BIR. 

 

Dermed måtte vi få hjelp til å vise begge hundene i 

BIR og BIM finalen. 

 

 

 

Idyllium’s Superstar «Luna» ble BIR og 

Minichamp’s CT Dracula «Dani» ble BIM. 

 

 

Dommer var Mikael Clancey fra Irland. 

Han hadde 11 korthårs og 8 langhårs å 

dømme. 

 

 

BILDE: Idyllium’s Superstar «Luna» ble BIR og 

Minichamp’s CT Dracula «Dani» ble BIM. 
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Luna i gruppefinale 

hvor hun ble plukket ut 

til semifinale men ikke 

plassert. 

 

 

 

 

 

Minichamp’s CT Dracula «Dani» 

Født 4.4.2017 

 

Far: N UCH Søgneheden’s Mc Steamy. 

Mor: Minichamp’s Cf Chocolate Cup Cake. 

Oppdretter:  Hilde Christine Barikmo / 

  Kennel Minichamp. 

 

 

 

Idyllium’s Superstar «Luna» 

Født: 5.10.2016

 
 

Far: Nord UCH Emeldas Magic Dragon 

Mor: N DK UCH Idyllium’s Beautiful Me 

Oppdretter: Marthe Dalen 
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